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Milé čtenářky, milí čtenáři,

na skutečnost, že Moravská zemská knihovna v létě mini-
málně na tři týdny zavírá, jste nejspíš už zvyklí. Nicméně 
letošní rok bude v tomto smyslu výjimečný; budeme mít 
zavřeno od 29. 6. až do 15.9. Chceme vám dát dostatek 
času, abyste se na uzavření knihovny připravili, proto při-
cházíme s touto zprávou dva měsíce dopředu. Důvodem 
pro tak dlouhé přerušení provozu je začátek náročné re-
konstrukce, především atria, které je v havarijním stavu 
a je zde nutná celková oprava hydroizolace. Rekonstrukce, 
rozdělená na dvě fáze do dvou let, v konečném důsledku 
přinese hlavně větší komfort Vám čtenářům. Již toto září se 
tak můžete těšit na opravená sociální zařízení i obměněný 
mobiliář ve studovnách. Více informací o uzavření knihovny 
se dočtete na adrese: www.mzk.cz/uzavreni 

Těšíme se na Vás!

O státních svátcích 1. a 8. května bude 
Moravská zemská knihovna uzavřena. 



GALERIE MZK

22. 5. – 26. 6. 2019 Jiří Mahen knihovník národní
Když před sto lety, v květnu 1919, dostalo Národní shromáždění ČSR 
k projednání návrh zákona o veřejných knihovnách obecních, přijatá zá-
sada povinného zřizování knihoven byla krokem odvážným a ojedinělým. 
Výstava představí Jiřího Mahena, který byl nejen knihovníkem a zakla-
datelem Veřejné knihovny města, ale organizátorem veřejného knihov-
nictví po celé meziválečné období. Připomene ovšem také jeho tvorbu 
básnickou, dramatickou i prozaickou a neopomene ani jeho vztah k ry-
bářství. 

Galerii MZK naleznete v přízemí Moravské zemské knihovny.



NOVINKY Z KNIHOVNY
OČI BRNA

Květnové Oči Brna připomenou jednu z výrazných osobností na poli kul-
tury meziválečného Brna. 22. května uplyne 80 let od úmrtí spisovatele, 
dramatika, dramaturga a knihovníka Jiřího Mahena. Prostřednictvím 
interaktivní projekce ve foyer MZK bude možné virtuálně prolistovat vy-
brané ukázky z díla Mahena básníka a prozaika, ale i příspěvky v dobo-
vém tisku obsahující zejména jeho názory knihovnické.

ST 22. 5. Vernisáž výstavy Jiří Mahen knihovník národní | 15.00 | 
Konferenční sál | přízemí
Vernisáž spojená s prezentací publikace Jaromíra Kubíčka Dějiny 
veřejných lidových knihoven v Českých zemích

ÚT 28. 5. Archimédův bod | 18.00 | Konferenční sál | přízemí
Promítání televizního filmu o životě Jiřího Mahena.

ÚT 11. 6. Jiří Poláček: Mahen a ti druzí | 18.00 | Konferenční sál | 
přízemí
Přednáška doc. PhDr. Jiřího Poláčka, CSc., předsedy rady Společnosti 
Jiřího Mahena

DOPROVODNÉ AKCE K VÝSTAVÁM O JIŘÍM MAHENOVI



NOVINKY Z KNIHOVNY

Digitální knihovna MZK v novém hávu
Od dubna má Digitální knihovna nový vzhled. Podívejte se na  
digitalniknihovna.cz/mzk. Líbí se vám? Je lepší než ten původní? Zpět-
nou vazbu zasílejte na digitalniknihovna@mzk.cz

Výpůjčky z jiných knihoven v ČR zdarma
Knihy z jiných knihoven v ČR vám dodáme ZDARMA také v roce 
2019 – meziknihovní výpůjční služba! 

Přístup do genealogické databáze MyHeritage
Přístup do  genealogické databáze MyHeritage Library Edition jsme 
prodloužili do konce roku 2019!



AKCE
PROMÍTÁNÍ

PO 6. 5. Filmový pondělek: The Big Sick (2017) | 18.00 | 
Konferenční sál | přízemí
O tom, že skutečná láska dokáže překonat všechny překážky, vypráví 
chytrá komedie z produkce Judda Apatowa. Skutečný příběh americké-
ho komika, který ve filmu hraje sám sebe, se na festivalu Sundance stal 
diváckým hitem a kritici o něm mluví jako o nejvtipnější love story roku.

PO 20. 5. Don Quijote promítá: Stella cadente (2014) | 18.00 |
Konferenční sál | přízemí
Druhorozený syn italského krále Viktora Emanuela II., mladý Amadeus 
Ferdinand Savojský, nastupuje na španělský trůn po revolučních bouřích 
v roce 1870 jako Amadeus I. Španělský. Po dvou letech vlády je nucen 
abdikovat. Tato krátká historická epizoda posloužila katalánskému pro-
ducentovi a režisérovi Luisi Miñarrovi jako námět pro rozehrání vlast-
ního příběhu, který není svázán historickou skutečností, ale podněcuje 
divákovu fantazii. Film ve španělském znění s českými titulky.

ÚT 21. 4. Filmový klub: Auf Augenhöhe (2016) | 19.00 | 
Konferenční sál | přízemí
Desetiletý Michi žije v dětském domově. Jednoho dne objeví náhodou 
list své zemřelé matky. Michi si je jistý: příjemce listu musí být jeho 
neznámý otec. Když ho však vypátrá, není si již jistý, jestli to byl dobrý 
nápad. Pohodová komedie v němčině s českými titulky. 

EXKURZE
PO 13. 5. Představujeme Zahraniční knihovny MZK | 17.00 | Malý sál 
| 6. patro
MZK podporuje jazykové vzdělávání a kulturní poznávání jiných zemí 
ve spolupráci se zahraničními partnery prostřednictvím svých pěti za-
hraničních knihoven (Americká knihovna, Anglická knihovna, Německá 
knihovna, Rakouská knihovna, Španělská knihovna). Fond zahrnuje ne-
jen výukové materiály, současnou beletrii a odbornou literaturu, ale také 
cestovní průvodce, zjednodušenou četbu, audioknihy a videa. Pravidel-
nou součástí aktivit je promítání filmů v původním znění.



ČT 9. 5. Jak citovat? | 17.00 | Počítačová učebna | 6. patro
Dozvíte se zde, jak citovat základní druhy dokumentů podle ČSN ISO 690.

ČT 23. 5. Licencované databáze v MZK | 9.00 | Počítačová učebna | 6. 
patro
Formou praktických ukázek si vyzkoušíte vyhledávání v databázích, jež 
jsou přístupné registrovaným uživatelům MZK. Pomocí těchto zdrojů 
se dostanete k celé řadě odborných článků v plném textu, aniž byste 
opustili pohodlí svého domova nebo své pracoviště. Workshop je vhodný 
pro studenty, vědce a odborníky z praxe, kteří hledají odbornou zahra-
niční literaturu ke studiu, výzkumu či pro své zaměstnání. Zveme také 
všechny zájemce, kteří nevlastní čtenářskou průkazku MZK, ale využí-
vají příslušné zdroje prostřednictvím jiných knihoven, či kteří se chtějí 
seznámit s jednou ze služeb moderní knihovny.

AKCE

PO 13. 5. Tandemové čtení: Ajvaz a Stavarič | 18.00 | Konferenční sál 
| přízemí
Goethe-Institut pořádá ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou v 
rámci akce Český rok kultury v Lipsku v roce 2019  česko-německá tan-
demová čtení. Čtení se budou konat od dubna do konce roku 2019. Jed-
ním z nich je setkání spisovatelů Michaela Stavariče a Michala Ajvaze.

READING GROUP
ÚT 14. 5. Alex McCall Smith: The World According to Bertie | 16.30 | 
Malý sál | 6. patro
Připojte se ke čtenářské skupině v naší knihovně a objevte různorodost 
současné anglicky psané literatury. Setkání skupiny probíhají v ang-
ličtině a konají se jednou za dva měsíce. Knihu si můžete vyzvednout 
v Zahraničních knihovnách ve 2. poschodí. K dispozici je omezený počet 
výtisků. 

ČTENÍ

ŠKOLENÍ 
S ohledem na omezený počet míst v PC učebně je nutné se předem přihlásit prostřednictvím elektronického 
registračního formuláře, který naleznete na webu MZK.



AKCE
PŘEDNÁŠKY

ST 15. 5. Martin Hilský: Shakespeare a hudba času | 16.00 | 
Videokonferenční místnost | 4. patro
Přednáška vychází z renesančního chápání času a soustředí se na ob-
razy času v díle Williama Shakespeara. Řeč bude například o relativitě 
času, o Shakespearově dvojím čase, o čase objektivním a subjektivním 
a o metaforách času v Shakespearových sonetech a hrách (Richard II., 
Othello, Macbeth, Hamlet, Zimní pohádka, Sen noci svatojánské).

ST 15. 5. Marka Míková: Loutky v nemocnici | 19.00 | Konferenční sál 
| přízemí
Herečka, hudebnice, režisérka, moderátorka a autorka knih pro děti 
Marka Míková představí spolek Loutky v nemocnici, jehož je zakladatel-
kou. Spolek se zasazuje o ulehčení pobytu dětí v nemocnicích a léčeb-
nách. Prostřednictvím divadelních představení, her a písniček pomáhá 
v procesu uzdravování – pomáhá na chvíli zapomenout na bolest, vy-
kouzlit na tvářích úsměv, zaplašit smutek. Marka Míková jako principál-
ka Loutek v nemocnici pro soubor píše a režíruje divadelní hry, skládá 
písničky a účastní se aktivit v nemocnicích a léčebnách. Ve svém pouta-
vém vyprávění představí také práci s loutkami a zazní i hudební ukázky. 

ÚT 28. 5. Schramova sbírka | 17.00 | Videokonferenční místnost | 4. 
patro
Schramovu sbírku nacházející se ve fondu MZK tvoří dva samostatné 
celky, sbírka vedut a sbírka portrétů. Počátky Schramovy sbírky saha-
jí až do druhé poloviny 19. století. Původně nahodile získávané grafiky 
Františkova (dnes Moravského zemského) muzea byly zásluhou kustoda 
Mořice Trappa a později knihovníka Wilhelma Schrama shromážděny 
v muzejní knihovně. Ve Schramově sbírce vedut měla být shromáždě-
na obrazová dokumentace moravských památek a měst. Ve Schramově 
sbírce portrétů nalezneme portréty významných moravských i rakous-
kých osobností tehdejší doby. Wilhelm Schram v letech 1910–1911 vy-
dal ke sbírkám katalog, kterým je představil široké veřejnosti. V rámci 
přednášky bude věnována pozornost osobě Wilhelma Schrama a budou 
představeny obě sbírky. Přednáška bude doplněna ukázkou originálů.



AKCE

SEMINÁŘE
SO 11. 5. Irena Kubantová: Vzteká se a vříská | 10.00 | Malý sál | 
6. patro
Skoro každé dítě se občas vzteká. Skoro každým rodičem vztek dítěte 
hýbe. A mnoho rodičů se ptá: Jde to doma s dětmi ve větší harmonii a 
pochopení? Jde je nějak utišit? Jak můžeme zastavit ten častý příval 
velkých emocí? Na semináři prozkoumáme výbušné situace, ve kterých 
se objevuje vztek, ať už na straně rodiče, nebo na straně dítěte. Natré-
nujeme vhodné reakce, které dětem pomáhají méně křičet, nebo zkrátí 
délku a frekvenci křiku.

Seminář organizuje při příležitosti Mezinárodního dne rodiny (15. 05. 
2019) Ratolest Brno, z.s.; výtěžek ze vstupného poputuje na podporu ve-
řejné sbírky BEZPEČNÁ RODINA – ŠANCE PRO BUDOUCNOST. Vstup-
né na akci je dobrovolné; vzhledem k charakteru akce je doporučené 
vstupné 300,- Kč.

PŘEDNÁŠKY
ČT 30. 5. Ing. Tomáš Přibyl: Schody na Měsíc | 19.00 | Konferenční 
sál | přízemí
Letos si připomínáme padesát let od okamžiku, kdy v červenci 1969 
poprvé přistála na Měsíci výprava Apollo 11. Číslice v názvu ovšem na-
povídá, že této výpravě předcházela řada misí, které krok za krokem 
prověřovaly vše - dodavatele, techniku, pozemní personál, astronauty. 
Mnohé z těchto letů zůstaly ve stínu slavnějších přistání, ale jedno je jis-
té: bez nich by nebylo žádné Apollo 11 a žádný "velký skok pro lidstvo".



VÝSTAVY | VERNISÁŽE A DERNISÁŽE
VÝSTAVY

11. 4. – 27. 10. 2019 Knihovny benediktinských klášterů Broumov a 
Rajhrad | Benediktinské opatství Rajhrad | Památník písemnictví na 
Moravě
Výstava představuje stručnou historii benediktinského řádu v Evropě 
a  v naší zemi s důrazem na kláštery v Rajhradě a v Broumově. Pre-
zentuje architektonický a stavební vývoj areálů obou klášterů přede-
vším z hlediska historie jejich unikátních a bohatých knihoven, včetně 
vybudování, vybavení a výzdoby knihovních sálů. Návštěvníci se seznámí 
s knihovními fondy obou klášterů, s ukázkami vzácných rukopisů i sta-
rých tisků, s typy knižních vazeb, knižního kování, druhy psacích mate-
riálů i s hlavními typografickými prvky vyskytujícími se ve svazcích jed-
notlivých knihoven. V neposlední řadě se návštěvníci dozvědí informace 
o zásadách péče o uložené knihovní fondy a také o  restaurátorských 
zásazích na nejvzácnějších svazcích.

18. 4. – 26. 5. 2019 AGAPO v obrazech | Foyer MZK | 4. patro
Posláním obecně prospěšné společnosti AGAPO je podporovat pracov-
ní uplatnění lidí se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním v Brně 
a okolí, a tím přispívat ke zvýšení kvality jejich života. Služby společnos-
ti AGAPO jsou určeny lidem, jejichž schopnosti potřebné pro pracovní 
a společenské uplatnění jsou v důsledku zdravotního nebo sociálního 
znevýhodnění sníženy natolik, že potřebují odbornou individuální pod-
poru. Cílem je zvýšit samostatnost těchto osob prostřednictvím služby 
sociální rehabilitace. Své služby společnost AGAPO nabízí široké veřej-
nosti již patnáctým rokem. K tomuto jubileu si připravila fotografickou 
prezentaci své činnosti. Máte možnost nahlédnout prostřednictvím fo-
tografií Pavla Alberta do zákulisí každodenního provozu a být tak pří-
tomni situacím, ve kterých se pracovníci společnosti AGAPO s klienty 
při řešení jejich často komplikovaných životních situací nachází.



VÝSTAVY | VERNISÁŽE A DERNISÁŽE

VÝSTAVY

2.–31. 5. 2019 Jižní Morava čte | Foyer MZK | 5. patro
Rádi bychom Vás pozvali na výstavu 3. ročníku Jižní Morava 
čte. V měsíci květnu ji můžete zhlédnout v MZK Brno v 5. patře.  
Jednotlivé panely vypráví své vlastní příběhy zúčastněných knihoven 
v projektu, jejich čtenářů a návštěvníků, dobrovolníků i známých osob-
ností jako hostů.

22.–23. 5. 2019 Výstava odborné zahraniční literatury | Týmová 
studovna | 1. patro
Výstava nových knih renomovaných zahraničních vydavatelství z oblas-
ti především společenských a humanitních věd, medicíny a přírodních 
věd. Čtenáři i odborná veřejnost mají možnost seznámit se s nejnověj-
šími tituly daných oborů a navhrnout konkrétní titul k nákupu do fondu 
MZK. Akce ve spolupráci se Slovart GTG.



MILAN KUNDERA V MZK

1. 4. – 17. 5. 2019 Milan Kundera (neztracen) v překladech | Galerie  
MZK | přízemí
Brněnský rodák Milan Kundera v pondělí 1. 4. oslavil 90. narozeniny. 
MZK zahájila při této příležitosti výstavu věnovanou překladům jeho 
díla. Milan Kundera patří k nejpřekládanějším autorům na světě; se-
znam překladů obsahuje více než tři tisíce vydání v různých světových 
jazycích. Výstava nejenže představí některá z těchto vydání, ale i bez-
prostřední ohlasy na Kunderovo dílo z recenzí z různých světových mé-
dií. Nechybí ani úryvky z díla včetně pasáží z románů, které zatím nebyly 
do češtiny přeloženy. Převodu do české verze se proto ujal sám Milan 
Kundera.

1. 4. – 17. 5. 2019 Oči Brna: Milan Kundera | Foyer  MZK | přízemí
Brněnský rodák Milan Kundera v pondělí 1. 4. oslavil 90. narozeniny. 
MZK zahájila při této příležitosti výstavu věnovanou překladům jeho 
díla. Milan Kundera patří k nejpřekládanějším autorům na světě; se-
znam překladů obsahuje více než tři tisíce vydání v různých světových 
jazycích. Výstava nejenže představí některá z těchto vydání, ale i bez-
prostřední ohlasy na Kunderovo dílo z recenzí z různých světových mé-
dií. Nechybí ani úryvky z díla včetně pasáží z románů, které zatím nebyly 
do češtiny přeloženy. Převodu do české verze se proto ujal sám Milan 
Kundera.

ÚT 14. 5. Románový svět Milana Kundery | 18.00 | Konferenční 
sál | přízemí
Beseda Miroslava Balaštíka, Tomáše Kubíčka a hostů.

PÁ 17. 5. Román Žert jako estetický manifest | 18.00 | Konferenční 
sál | přízemí
Dialog Petra A. Bílka a Tomáše Kubíčka. Promítaní filmu Žert.



ECHO LIPSKA V MNICHOVĚ
V úterý 22. května v 19.00 hodin představí Kateřina Tučková němec-
ky mluvícímu publiku  nový překlad knihy Vyhnání Gerty Schnirch 
v Českém centru Mnichov. 

V rámci pódiových diskuzí na téma česko-německé minulosti a sou-
časnosti vystoupí 14. května v 19.30 Martin Becker, Jaroslav Rudiš 
a Tereza Semotamová v Muffatcafé v debatě nazvané  „Čekání na 
Kafku“. Výše zmínění autoři se pohybují mezi Německem a Českou 
republikou a tematizují ve svých dílech stoleté soužití národů obou 
zemí.



V pondělí 20. května od 19.00 hodin budou diskutovat na téma „1989: 
Konec a začátek. Rok přelomu a jeho následky v NDR a Českoslo-
vensku“ Ilko-Sascha Kowalczuk, Eda Kriseová a Tomáš Vilímek. 
Pódiová diskuze, která je organizována Collegiem Carolinum a Mni-
chovskou městskou knihovnou, se bude konat v Gasteig.

ECHO LIPSKA V BRÉMÁCH
Brémský svaz pro česko-německou spolupráci již potřetí zve 
na kulturní festival „Tak se dělá jaro“. Svou tvorbu zde představí 
Jan Němec a Jaromír Typlt. V programu je mj. i přednáška překla-
datele a nakladatele Ondřeje Cikána a spisovatelky Zuzany Lazaro-
vé na téma Poetismus - cesta českého surrealizmu.

VÝSTAVY
Šťastný bez vlasti – Evropan a světoobčan: výstava o autorovi 
a  diplomatovi Jiřím Grušovi na vysoké škole VHS Lipsko trvá až 
do  1. května.

Cesta za svobodou – Die Botschaftsflüchtlinge auf ihrer Fahrt 
von Prag nach Hof potrvá na hlavním nádraží v Drážďanech až 
do 10. června. 

Výstava fotografií Karla Cudlína nazvaná Tváře české literatury 
představuje portréty českých současných autorek a autorů. Výstava 
probíhá v  Městské knihovně Lipsko až do 22. června.

Výstava Cirkus v tiskařství. Česká avantgarda bude v Muzeu knih 
a písemnictví Německé národní knihovny v Lipsku k vidění až 
do  11. srpna.

Více čtěte zde: http://ahojleipzig2019.de/cs  





VENDULA CHALÁNKOVÁ / BEZ NÁZVU
30. 4. – 25. 6. 2019

Zahájení: úterý 30. 4. / 17.00 / Foyer MZK / 1. patro

Tentokrát se v rámci Site Specific Art v MZK zdánlivě prezentu-
je klasický žánr - malba. Na první pohled vytvořila autorka sérii 
podlouhlých abstraktních maleb, jež ve skutečnosti představují 
hřbety knih z fondu knihovny (včetně některých identifikačních 
symbolů užívaných knihovnou) a také oblíbené tituly autorky. Sty-
lizované obrazy hřbetů knih tvoří nadživotní por tréty vybraných 
knih, které jsou však pro čtenáře anonymní - bez názvu.





Přehled akcí MZK naleznete také na: www.mzk.cz/kalendarakci
VSTUP na všechny akce MZK je VOLNÝ (pokud není uvedeno jinak).

www.mzk.cz   |   www.facebook.com/mzk.cz
Moravská zemská knihovna v Brně, Kounicova 65a, 602 00 Brno

Sledujte náš Instagram!

@moravskazemska

@MORAVSKAZEMSKA


